
Pompa

Ja' tog mej e' hustru å ho' hette Sara.
Pompa, pompa, falulalulalula.

Å dä ska' Ni tro va' e' hiskliger mara.
Pompa, pompa, falulalulej.

Ja ho' hade många å stora meriter;
Ä brännvin dä drack ho' i taget en liter.

Å näfvar ho' hade ett par så bastanta;
Ja, öronen mina mä' dem va' bekanta»

Å mun va' förskräcklig å saknade tänder;
Å ögena lyste som två stora bränder.

Ä näsa ho' va' som en snöplog så breder;
Ja, lång så ho' räckte te' hakspetsen neder.

Å håre va' rödt, så dä' fräste för vatten;
Men om dä' i dä' ha' var't kam, vete katten.

Ä  fötter så stora som Brohulta gärde;
Men uti bena fanns ej mycke' värde.

Å pojken, vi hade, han dödde mä samma;
å dä va' ju bra, för han likna sin mamma.

Å mej, arme syndare, bulta å slog ho';
Men snart ble' ja' kvitt'na, en vacker dag dog ho'.

Å ja' ble' så gla', så ja' hoppa å trafva,
Å dagen därefter ja' körde'na i grafva.

Å bra dä' gjorde Perkel, som tog'na;
Men bättre gjorde Blacka, som drog'na.

As published by Lars Bondeson



Mi hustru

Ja feck me e hustru å ho hette Sara,
plottan, plottan, fallirallirara,

e illbatti käring dä månde dä vara,
plottan, plottan, fallirallirej!

Så skar jag e karbas å dä va på måndan,
så la ja'n i blöt dä va på tisdan.

Så börja ja på å begagna'n, å dä va på onsdan,
så dog dä eländia kräket på torsdan.

Å klockarn den ga ja en korv å en kringla
för dä att han skulle bå sjunga å ringa.

Å prästen den ga ja e ko å en kviga
för de att han skulle begrav å — tiga.

Å bra gjorde Blacken, te graven han dro'na,
plottan, plottan, fallirallirare,

men bättre dä gjorde la den som to'na,
plottan, plottan, fallirallirej!

As published by Jödde i Göljaryd and Olle i Skratthult



Sara

Jag tog mig en hustru och ho hette Sara.
Pompa pompa pomfarallanlara.

Men det ska ni tro var ett syndastraffets mara.
Pompa pompa pomfarallanra.

En näsa ho hade så lång som ett hackspett.
Och munnen var bred som Atlantiska havet.

Å håret var rött så det fräste för vatten.
Men om det i det har vart'n kam vete katten.

Å fötter så stora som Brohulta gärde.
Men uti bena fanns ej mycket värde.

Jo en pojke vi fick men han dog med detsamma.
Och det var ju bra för han liknade sin mamma.

Och inom åtta dagar så dog a.
O det var ju bra för hin håle han tog a.

Å vad jag var gla när jag feck a ner i grava.
Men mest synd det var om gammärra som sku dra na.

As recorded by Triakel on Ulrikas Minne (Visor Från Frostviken) 2011



Notes

Pompa, Mi hustru (My wife) and Sara are three versions of the same song.

Pompa was  recorded  by  August  Svensson  in  Sweden  and  by  Joel
Mossberg in America. The Svensson recording was titled  Min hustru ho
hette Sara (My wife her name was Sara). The Swedish folk group Triakel
recorded a version of the song called Sara in 2011.

The above text of Mi hustru has the nonsense syllables “plottan, plottan”.
An alternate spelling is “ptottan, ptottan”.
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